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تتمات  /ت�سلية
الجي�ش ال�سوري ( ...تتمة �ص)9

وكانت القوات الروسية نصبت في قاعدة
حميميم الجوية منظومة جديدة محطات للرادار
وظيفتها مراقبة صمود نظام وق��ف األعمال
العدائية ف��ي س��وري��ا ،حسب وزارة ال��دف��اع
الروسية.
وأعلنت الوزارة في بيان ،أنه «تم خالل األيام
الثالثة األخيرة نشر ثالث منظومات حديثة مع
طائرات من دون طيار ،وكذلك محطتي للرادار
خاصتين بالكشف عن أهداف صغيرة الحجم،
قادرة على رصد حوادث استخدام المدفعية من
قبل اإلرهابيين».
وفي السياق ،أشاد وزير الخارجية الفرنسي
جان مارك أيرولت في أعقاب جلسة للحكومة
عقدها الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند أمس
بتقيد األطراف المعنية في سورية بوقف إطالق
النار.
ستيفان لي فول الناطق الرسمي باسم وزارة
الخارجية الفرنسية ،ذكر أن أيرولت شدد في
الجلسة على ض��رورة صياغة استراتيجية

لتقديم المساعدات اإلنسانية للمتضررين في
سورية ،ودعا األطراف المعنية إلى استئناف
مفاوضات جنيف للتسوية هناك في أقرب وقت
ممكن.
ميدانياًُ ،قتل عدد من كبار قادة ما يسمى جبهة
«ثوار سوريا» بينهم القائد العام للجبهة أبو
حمزة النعيمي في تفجير سيارتين مفخختين
استهدفت اجتماعا ً لهم في ريف القنيطرة.
وأف��ادت مصادر بأن الهجوم تسبب بمقتل
نحو خمسة وعشرين شخصا ً وجرح العشرات
من مسلحي الجبهة.
وفي مخيم اليرموك جنوب دمشق اندلعت
اشتباكات عنيفة بين مسلحي داعش وجبهة
النصرة في محيط المدينة الرياضية وشارع
العروبة جنوب المخيم.
ونقل عن مصادر محلية بأن أربعة أشخاص
قتلوا في االشتباكات بينهم ثالثة من جبهة
النصرة.
وف��ي ري��ف حلب الشرقي ،استعاد الجيش

تحرير جزيرة ( ...تتمة �ص)9
ال��س��وري ق��ري��ة ف��اح بعد م��ع��ارك عنيفة مع
تنظيم داعش ،أ ّما في شمال غرب مدينة حلب
فقد سيطرت لجان الدفاع الشعبي على تلة
المشرفة المطلة على طريق الكاستلو لتقطع
خط اإلمداد الوحيد على المسلحين من األحياء
الشرقية وإليها.
كما شهدت جبهات أح��ي��اء حلب الشرقية
ف��ي الشيخ مقصود وبستان الباشا والهلك
اشتباكات عنيفة بين لجان الدفاع الشعبي
من جهة وجبهة النصرة وأحرار الشام من جهة
أخرى.
الشمالي الشرقي ،هاجم
وفي ريف الالذقية
ّ
الجيش السوري مواقع المسلحين على سلسلة
كباني الجبلية ،وفق ما أفادت مراسلتنا.
الجيش السوري شنّ عملية عسكرية على
محور سلسلة كباني شمال شرق ريف الالذقية
حيث استهدف مواقع لجبهة النصرة على طول
السلسلة المشرفة على الغاب وأجزاء من جسر
الشغور.

وتابع أن «الفلوجة هي خاصرة بغداد وتشكل خطرا ً على بغداد اذا لم يتم
تحريرها» ،داعيا ً القائد العام للقوات المسلحة رئيس ال��وزراء حيدر العبادي
ووزيري الدفاع والداخلية والقادة األمنيين ،إلى «إعطاء تحرير الفلوجة أولوية
قصوى».
ميدانياً ،أعلنت قوات الحشد الشعبي أمس تحريرها جزيرة صالح الدين في
وقت قياسي من عناصر «داعش» ،بإسناد القوات األمنية من الجيش والشرطة.
وقالت قوات الحشد الشعبي في بيان« :اليوم تحررت منطقة جزيرة صالح
الدين عسكريا ً على يد الحشد الشعبي بمساندة قوات الجيش والشرطة وجهاز
مكافحة اإلرهاب وطيران الجيش والقوة الجوية وانهزم العدو يجر أذيال الخيبة
والخذالن والعار وتمت السيطرة حاليا على اآلالف من الكيلومترات بزمن قياسي
يعجز أكبر الجيوش في العالم عن تحقيقه اآلن».
وأكدت بدء عمليات تطهير األراضي التي تمت السيطرة عليها ،مشيرة إلى أن
النصر سيعلن نهائيا ً بعد انتهاء عمليات التطهير.
وفي وقت سابق ،أفاد مراسلنا في بغداد بتحرير قوات الحشد الشعبي أكثر من
 12قرية ومنطقة من قبضة تنظيم «داعش» غرب جزيرة سامراء ،باإلضافة إلى
شركة نفط و«خط الالين» ،مع تواصلهم التقدم.
والقرى والمناطق التي تحررت حتى أمس ،في عملية «أمن الجزيرة» غربي
سامراء ،والتي انطلقت صباح أمس الثالثاء ،تقع في المساحة الممتدة من
جنوب غرب جزيرة سامراء وصوال ً إلى ناحية الصينية شماالً ،ومن بينها منطقة

�صاروخ بالي�ستي ( ...تتمة �ص)9
وأض��اف المصدر العسكري أن
«س��ی��ارات اإلس��ع��اف ه��رع��ت إلى
معسكر تداوین لنقل أعداد كبیرة من
قتلى وجرحى الغزاة ومرتزقة نظام
آل سعود».
جدیر بالذكر أن القوة الصاروخیة
التابعة للجیش الیمني واللجان
الشعبیة أطلقت منذ بدء الرد على
العدوان 21ص��اروخ�ا ً بالیستیاً،
أص���اب ال��غ��زاة ف��ي م���أرب الكثیر
منها ،بالرغم من األقمار الصناعیة
واالستخباراتیة التي تتمتع بها
قوى العدوان.
یشار الى أن هذا الصاروخ یأتي
بعد  300يوم وي��وم منذ بدء الرد
على همجیة ووحشیة ال��ع��دوان
السعودي األميركي وال��ذي ضرب
معسكرا ً یع ّد مركز عملیات للعدوان
في مأرب ویضم مجامیع كبیرة من
المرتزقة والغزاة ومعدات عسكریة
متطورة.
وفي السياق ،أعلن مصدر يمني
ع��ن س��ق��وط أك��ث��ر م��ن  24مدنيا ً
بين شهيد وج��ري��ح ف��ي ال��ع��دوان
السعودي على منطقة بني يوسف
في العاصمة صنعاء.
وأك���د ال��م��ص��در أن السعودية
قصفت مجلس قبائل المنطقة أثناء

التعاون وقرية صالح األحمدي والشريف عباس وعرب أبو محمود وقرية زياد
صالح وشارع سموم والخزامي والنخوة وشارع وطبان وقرية السالم وقرية طه
العزاوي وقرية آل بو وسمي.
وما تزال العمليات مستمرة ،مع انسحاب عناصر «داعش» إلى قضاء الشرقاط
جنوب الموصل.
وأكدت مصادر في قيادة قوات الحشد الشعبي لمكتب «آر تي» أن قوات الحشد
الشعبي تسيطر على مخازن للعتاد واألسلحة تابعة لـ»داعش» في جزيرة
سامراء ،وكلها أسلحة حديثة ،كما تم تفكيك المئات من العبوات الناسفة.
وسبق أن أعلنت خلية اإلعالم الحربي أن القوات األمنية العراقية حررت 150
عائلة كانت محتجزة لدى عناصر تنظيم «داعش» ،مشيرة إلى نقل العوائل إلى
مدرسة العباسية في جزيرة غرب سامراء بالقرب من «خط الالين».
وكان مصدر أمني في محافظة صالح الدين العراقية ،أعلن أول من أمس،
انطالق عملية واسعة لتطهير جزيرة سامراء الغربية ( 110كلم شمال بغداد) من
عناصر «داعش».
وتستهدف العملية القضاء على عناصر «داع��ش» في المنطقة الغربية من
سامراء وصوال ً إلى بحيرة الثرثار ( 30كلم غرب سامراء) وإبعاد خطر القذائف
والصواريخ عن المدينة ،ومن ثم االتجاه شماال ً عبر جزيرة تكريت وصوال ً إلى
بيجي ،وتقليص األراضي التي يسيطر عليها «داعش» وقطع طرق إمداده بين
محافظتي صالح الدين واألنبار.

ا�ست�شهاد نقيب ( ...تتمة �ص)9
وأك��د الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد
المومني في تصريح صحافي ،أن المداهمات التي
نفذتها األجهزة األمنية الثالثاء جرت في مناطق عدة
في محافظة إربد ،مضيفا ً أن العملية األمنية انتهت
تمام الساعة الثالثة فجر األربعاء.

وف��ي أح��دث بيان نقلته وكالة األنباء األردنية
الرسمية «بترا» ،أن دائ��رة المخابرات العامة (في
األردن) تمكنت بعد عمليات متابعة استخبارية
حثيثة ودقيقة ،ومنذ وقت مبكر من إحباط مخطط
إجرامي وتخريبي مرتبط بعصابة داعش اإلرهابية،

يستهدف االعتداء على أهداف مدنية وعسكرية داخل
األردن وزعزعة األمن الوطني.
وتم ضبط كميات من األسلحة الرشاشة والذخيرة
والمتفجرات والصواعق التي كانت بحوزة عناصر
المجموعة اإلرهابية.

الخارجية الأميركية تو�صي رعاياها بعدم ال�سفر �إليه

تون�س تدفع تعوي�ض ًا لل�سفارة الأميركية
بقيمة  5.8مليون دوالر

اجتماع لهم ف��ي مديرية الحيمة
الداخلية في صنعاء ما أدى الى
سقوط شهداء وجرحى.
ول��ف��ت ال��م��ص��در ال��ى استشهاد
طفل وج���رح آخ��ري��ن باستهداف
محالت تجارية في منطقة يختل
ف��ي مديرية المخا بتعز كما أدى
القصف السعودي لمناطق متفرقة

ف��ي م��دي��ري��ة رازح ب��ص��ع��دة ال��ى
إصابة طفلين وثالث نساء بجروح
خطيرة.
كما ش��ن ال��ع��دوان غ���ارات على
مناطق متفرقة في حجة والجوف
ولحج.
وف��ي العاصمة صنعاء خرج
ال��ي��م��ن��ي��ون ف��ي م��س��ي��رة ح��اش��دة

احتجاجا ً على المجازر السعودية
المتعمدة خصوصا ً في األس��واق
واألحياء السكنية.
وط��ال��ب ال��م��ت��ظ��اه��رون العالم
وفتح
والمنظمات الدولية بالتحرك
ِ
تحقيقات في المجازر التي يرتكبها
ال��ن��ظ��ام ال��س��ع��ودي ي��وم��ي �ا ً بحق
األبرياء في اليمن.

البحرين �ست�صدح غد ًا الجمعة ب�شعارات «ي�سقط حمد»
يستعد شعب البحرين ي��وم الجمعة المقبل
الموافق  4آذار الحالي لتظاهرات جماهيرية في
مختلف المدن والبلدات دع��ا إليها تيّار الوفاء
اإلسالمي تحت شعار «يسقط حمد».
وتأتي التظاهرة للتأكيد على أهداف ثورة الرابع
عشر من فبراير والمتمثلة في المطالبة بالحريّة
ورف��ع الهيمنة األميركية والبريطانية عن القرار
الوطني ،والمحاكمة العادلة لقتلة الشهداء ،وإقامة
نظام حكم يرتضيه أبناء الشعب.
كما تأتي في إطار ال� ّرد الشعبي على منهجية
االغتيال السياسي التي تسلكها السلطات في
البحرين وحاميتها في السعودية.
أق��دم��ت ال��ق��وات البحرينية ،ص��ب��اح اإلثنين
الماضي على تحطيم عدد من المضائف الحسينية،
في منطقة السنابس ،وفق ما نقل شهود عيان.
وبحسب مصادر فإن هذه الحملة تأتي في أعقاب
كلمة ألقاها وزير الداخلية البحريني ،راشد آل خليفة،
هدد فيها البحرينيين باتخاذ إجراءات صارمة في ما
يتعلق باألنشطة والفعاليات الدينية.
من جانبه ،قال مركز البحرين لحقوق اإلنسان:
«إن وتيرة االضطهاد الطائفي ضد اتباع اهل البيت
في البحرين ،تزايدت بعد االنتفاضة الشعبية في
 ،2011حيث أقدمت السلطة على هدم  38صرحا ً

دينيا ً بينها  30مسجدا ً من دون مب ّرر مقنع ،بما
يع ّد إمعانا ً في االضطهاد الطائفي ،كما اعتدت على
مظاهر ع��اش��وراء ،وأصبح المعارضون عرضة
إلسقاط الجنسية والترحيل قسرا ً انتقاما ً منهم».
وتشكو الغالبية الشعبية ف��ي البحرين من
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التمييز واالضطهاد ،وتطالب بالحد من نفوذ األسرة
الحاكمة التي تنتمي إلى األقلية السنية.
وكانت السلطة البحرينية قد عمدت قبل أيام
إلى خطوات مشابهة في العاصمة المنامة ومنطقة
رأس رمان ،وفق شهود.

أع��ل��ن وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ت��ون��س��ي خميس
الجهيناوي أم��س أن السفارة األميركية قبلت
بقطعة أرض قيمتها  12مليون دينار تونسي
كتعويض عن األضرار التي لحقت بسفارتها عام
.2012
وأفاد الوزير في تصريح صحافي بأن تونس
ستقدم قطعة أرض تبلغ قيمتها  12مليون دينار
م��ا ي��ع��ادل  5.8مليون دوالر لصالح السفارة
األميركية ،كتعويض عن األض���رار التي لحقت
بالسفارة إثر االعتداء عليها عام  ،2012مضيفا ً
أن أضرار االعتداء قدرت بـ 36مليون دينار أي ما
يعادل  17.56مليون دوالر.
ويرى وزير الخارجية أن تونس غير قادرة على
دفع هذا المبلغ الكبير ،متابعا ً أن تقديم األراضي
لبناء سفارات هو عرف سائد بين الدول.
وتعود أحداث السفارة إلى  14آذار عام 2012
حين ه��اج��م م��ت��ظ��اه��رون مقر س��ف��ارة ال��والي��ات
المتحدة بتونس وقاموا بتخريب منشآت خاصة

بها إل��ى جانب اقتحام مقر المدرسة األميركية
القريبة من السفارة ما أدى إل��ى إلحاق أض��رار
كبيرة بالسفارة.
واحتج المئات من المتظاهرين أمام السفارة
األميركية على فيلم أميركي مسيء للنبي محمد،
قبل أن تتحول االحتجاجات إل��ى أع��م��ال عنف
واقتحام السفارة.
إلى ذلك ،حذرت الخارجية األميركية أول من
أمس مواطنيها من السفر إلى تونس ،كما نصحت
رعاياها المقيمين في البالد بتوخي الحذر الشديد.
وقالت الخارجية األميركية إن إشعار التحذير
يمتد إلى الـ 31من آذار الحالي.
ويأتي ه��ذا اإلش��ع��ار الجديد إث��ر ال��غ��ارة التي
وجهتها مؤخرا ً الواليات المتحدة لتنظيم «داعش»
في مدينة صبراتة الليبية ،وقتل فيها نحو 40
تونسيا ً ينتمون للتنظيم.
وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية
«البنتاغون» ،جيف ديفيس ،أن الغارة األميركية

التي استهدفت معسكرا ً تدريبيا لتنظيم «داعش»
في صبراتة غرب ليبيا ،حالت دون وقوع هجوم
في تونس.
وأضاف ديفيس« :نحن متأكدون من أن الغارة
منعت وق��وع م��أس��اة أكبر بهجوم خ��ارج��ي ما،
إن طبيعة التدريب ال��ذي كانوا يقومون به في
المعسكر ق��رب الحدود التونسية يشير إل��ى أن
مخططا ً كبيرا ً كان يجرى اإلعداد له».
وكانت ط��ائ��رات أميركية قد قصفت معسكرا ً
لتنظيم «داعش» ،ما أسفر عن مقتل  49شخصاً.
وكان الهدف الرئيسي للعملية هو قتل القائد
الميداني التونسي في التنظيم نور الدين شوشان،
العقل المدبر لهجومي باردو وسوسة ،اللذين خلفا
 60قتيالً من السياح في تونس سنة .2015
وأوض���ح المتحدث ب��اس��م «ال��ب��ن��ت��اغ��ون» أن
المعسكر ك��ان يضم  60مسلحا ً من داع��ش على
األقل ،يتدربون ضمن مجموعات صغيرة منظمة
ومنسقة للغاية ،ومزودون بأسلحة خفيفة.

م�س ّلحون يذبحون رج ً
ال ويقتلون نجله
رمي ًا بالر�صا�ص �شمال �سيناء
أف��ادت مصادر أمنية مصرية ،بأن جماعة
مسلحة قامت بذبح رجل وقتل ابنه البالغ من
العمر  17عاما ً رميا ً بالرصاص ،شمال سيناء.
وأعلنت مصادر أمنية أن��ه قد تم التعرف
إلى هوية الشخصين ،اللذين قام مسلحون
بذبح أحدهما وقتل الثاني بالرصاص في
ميدان عام بالعريش ،حيث يدعى القتيل األول
اراضي بريكات أما نجله محمد وهما من سكان
منطقة خريزة بوسط سيناء وينتميان لقبيلة
البريكات.

وأوض��ح��ت م��ص��ادر محلية أن مسلحين
ي��س��ت��ق��ل��ون س���ي���ارات ح���ض���روا إل���ى م��ي��دان
ال��ف��واخ��ري��ة وس��ط مدينة ال��ع��ري��ش ،وب��دأوا
بإطالق أعيرة نارية كثيفة وس��ط الميدان،
ومن ثم قاموا بإنزال األب وابنه من السيارة،
ثم وضعوهما بجوار بعضهما البعض وقاموا
بتصوير عملية ال��ذب��ح وإط�ل�اق ال��رص��اص،
والذوا بالفرار.
ولم تتبن أي جهة مسؤولية هذه العملية،
إال أن العديد من العمليات تتبناها «والي��ة

سيناء» فرع تنظيم «داع��ش» اإلرهابي الذي
ينشط بكثافة شمال سيناء.
وتأتي هذه الواقعة بعد  10أيام على نشر
عناصر من تنظيم «داع��ش» عددا من الصور
على مواقع التواصل االجتماعي تظهر عملية
إع��دام لمدنيين اثنين بنفس المنطقة بتهمة
التجسس لصالح القوات األمنية.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن تنظيم «داع����ش» يشن
هجمات متفرقة على عناصر األمن والشرطة
المصريين.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1من أنهر لبنان ،بسطا
2 .2ثغر ،أداة جزم ،بلدة لبنانية
3 .3هضبة بركانية بالجبال الصخرية في والية ويومنغ ،ال
يباح به
4 .4قاطن ،بلدة لبنانية
5 .5رجل أعمال ومبرمج مشهور ،ه ّد البناء
6 .6ضمير متصل ،أضأتما ،متشابهان
7 .7مرض صدري ،برم الحبل
8 .8مصيبة ،مرفأ فرنسي
9 .9لكمنا ،يشيان
1010أقرضها المال ،أليف
1111قائد ،غنج ،عائش
1212طيب ،خالف كفر

1 .1طبيب يعرف بالطبيب النفيس ،لباس
2 .2أعلى قمم العالم وأضخمها ،قلم
3 .3ف ّوض ،مدينة في البحرين
4 .4دولة أفريقية ،نهر في بيلوروسيا
5 .5جمعت عن األرض ،ينكشان الصوف
6 .6مدينة بلجيكية ،سفك الدم
7 .7يصنع من الحليب ،سيدة ،عملة عربية
8 .8مناص ،نهر في ألمانيا ،متشابهان
9 .9يطلق عليها عند الوالدة ،أحالمي
1010عاصمة أوروبية ،صاحب عمل مبدع
1111نوتة موسيقية ،أشارت باليد ،كتلة جبلية في سلسلة
لبنان الغربية
1212صوت األلم ،أكبر سلسلة جبال في أوروبا ،اإلله القمر
لدى السومريين واآلشوريين
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،723659184 ،894217536
،216478359 ،165843972
،938125647 ،547396218
،689534721 ،452761893
371982465

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أ فقيا :
 ) 1الباب العالي  ) 2لبنان،
سيرا  ) 3اري ،اي��م��ان ،م��ل ) 4
وا ،انب ،مدريد  ) 5ندبت ،لما،
يان  ) 6سور الغزالن  ) 7كراال،

حيرونا  ) 8كملنا ،مسا  ) 9اي،
اب ،ايابه  ) 10تدنس ،الجن،
ون  ) 11ل ل ،اسلب ،يال ) 12
ابالي ،نبأ ،يد.
عموديا:
 ) 1االونسكو ،تال  ) 2لبرادور،

ادل��ب  ) 3بني ،براكين  ) 4اا،
اتألم ،سال  ) 5بنان ،الال ،سي 6
) يبلغ ،نبال  ) 7لوم ،مزحا ،لبن
 ) 8امالي ،اج  ) 9اسند ،ارمينيا
 ) 10لي ،رينوسا  ) 11يرميا،
نابولي  ) 12الدنيا ،هن.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق���ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
ت��ك��رار ال��رق��م عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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Room
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب� �ط ��ول ��ة ب ��ري
الرس� � � ��ون م� ��ن اخ� � � ��راج ليني
ابراهمسون .مدة العرض 119
دقيقة ،ABC( .فوكس ،سينما
سيتي).
Zoolander 2
فيلم كوميدي بطولة أوليفيا
م��ون م��ن اخ ��راج ب�ي��ن ستيلير.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  100دق �ي �ق��ة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،ديونز ،فوكس).
Spy Squad
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
بريت ارفين من اخ��راج رزوب
زومبي .مدة العرض  76دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
Deadpool
فيلم تشويق بطولة مورينا
بلكارين من اخراج تيم ميلر .مدة
ال�ع��رض  106دق��ائ��ق،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
سينما سيتي ،فوكس).
!Snowtime
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب �ط��ول��ة
انجيال غالوبي من اخ��راج جين
فرانويس بايلوت .مدة العرض
 80دق �ي �ق��ة ،ABC( .سيتي
ك��وم �ب �ل �ك��س ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
فوكس).
The Idol
فيلم كوميدي بطولة توفيق
ب��ره�م��وم م��ن اخ ��راج ه��ان��ي ابو
اسعد .مدة العرض  100دقيقة.
(سينما سيتي ،ديونز ،فوكس،
سينما سيتي).

